
Frederiksværk – Danmarks første industriby  

 

 

Af Jan Hovald Petersen 

Foredraget den 24. januar 2017 

om aftenen i klubbens lokaler blev 

holdt af Vibeke von der Lieth, der 

tit ses som rundviser på 

Krudtværksmuseet i 

Frederiksværk by. Der var mødt 

ca. 20 tilhørere. 

ed det samme skal 

fremhæves: Byen har en spændende historie, der bliver meget levende, når Vibeke 

fortæller. Den blev i høj grad præget af 

adelsmanden Johan Frederik Classen, der i 

slutningen af 1700-årene overtog og udviklede et 

lokalt vandmølle-drevet værk. 

Frederiksværk får sit navn FRIEDERICKSVÆRCK i 

1756 ved kongelig resolution.  

Forud var gået en periode, hvor Arresø-kanalens 

betydning for et gryende industrimiljø var vokset.  

Kanalen var blevet skabt på grund af oversvømmelser rundt om søen Arresø, hvor adskillige 

bøndergårde med tilhørende kvæg og afgrøder alt for ofte blev ødelagt. 

Bønderne langs søens bredder 

klagede til kongen, Frederik den 4.  

Den enevældige konge lod da, 

især ved brug af krigsfanger og 

danske soldater, grave den vigtige 

afvandingskanal, der blev grundlag 

for at skabe de første industrier 

langs kanalen.  

Denne blev færdig i 1719. 

Man kunne udnytte vandkraften. 

Højdeforskellen mellem Arresøs 

vande og fjorden kunne udnyttes til 

at drive vandmøller, og behovet for 

blandt andet at kunne slibe og 

stampe fx læder  og kobberplader og papir samt kraft til kanonstøbning var til stede.  
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En aften med byens historie som baggrund. 



En agatslibemølle blev åbnet i 1729 og 

senere omdannet til kanonværk under 

kanceliråd Johan Frederik Classen. 

Senere udvidet til kanonstøberi og 

suppleret med et krudtværk, med det 

fælles navn Frederiksværk. 

Det danske kongerige behøvede både 

kanoner og krudt til krige og fjerne 

kolonier. Classens forvaltning af værkerne 

gik så godt, at han fik kongens støtte til 

også at drive bøndergårde og sikre sig 

heste og mandskab. Hele området blomstrede økonomisk bl.a. i forbindelse med den 

Nordamerikanske frihedskrig 1775 – 83.  

Et vigtigt skridt var at opføre Gjethuset, der stod færdigt i 1764 og 1769  – Danmarks 

smukkeste industribygning som foredragsholderen fremhævede det. Man formoder at der blev  

produceret 2500 – 2600 kanoner i kanonstøberiet frem til året 1833, hvor kanonproduktionen 

stoppede. 

rudtværket forsynede den danske hær og flåden. Krudtmøllerne blev tidligere 

udelukkende drevet ved vandkraft, og der fandtes endnu ved århundredeskiftet (1900) 3 

vandmøller hvoraf et var en turbine. Men da møllernes antal med tiden blev betydeligt forøget, 

og da vandkraften så ikke slog til, blev der tillige indført dampkraft. 

Frederik Classen fik også tilladelse til opførelse af 2 hovedgårde, Arresødal og 

Grønnæssegaard. 

Som resultat af aktiviteterne udviklede byen sig med flere industrier og tilflyttede håndværkere 

og arbejdere, der bosatte sig enten i byen eller i landsbyerne omkring, Kregme, Vinderød mfl. 

Senere blev det til større industrier som DFJ (De Forenede Jernstøberier) og Valseværket.  

 

Ingen tvivl om at Classen var en stor iværksætter, der efter sin død er blevet hædret med et 

smukt mausulæum i forbindelse med Vinderød Kirke. Se dette og fornem byens historie.  

I 1907 fik Frederiksværk købstadsrettigheder. 

Et godt foredrag, der i høj grad overbeviste alle de fremmødte om, at Frederiksværk har en 

meget spændende fortid, - og som det blev sagt: Den er Danmarks første rigtige industriby. 
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